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Auto * Camping Vask * Flyvask * Båd vask * Glasfiber vask * Teak Vask * Bremsevask
er et flydende alkalisk rengørings- og affedtningsmiddel, der fjerner næsten alle typer snavs.
Bruges bl.a. til affedtning af motor- og maskindele og til udvendig rengøring af fly og køretøjer,
til bremsevask samt general vask og vedligeholdelse af hårde overflader..
Reinhard Oil MultiRens skader ikke aluminium, magnesium, glas, gummi, plexiglas, plastic,
rustfrit stål eller galvaniserede overflader. når anvisningerne følges.Må ikke tørre ind på lak,
idet der dannes en hvid silikatbelægning, som er vanskelig at fjerne. Effektivt både i hårdt og
blødt vand, varmt eller koldt vand. Skylles nemt af uden at efterlade striber. USDA godkendt til
vægvask i slagterier . MultiRens kan også anvendes til iblødsætning af oliefedtet arbejdstøj.
DC-8 service bulletin 13-1 alle spec opfyldt. Tidligere Oakite Fleetline 204.
Ved grundrengøring af storkøkkener er Reinhard Oil MultiRens specielt effektivt til at fjerne
fastbrændt fedt, stivelse og andre madrester.
MultiRens opfylder Veterinærdirektoratets krav til rengøringsmidler til brug på overflader, der
kommer i direkte kontakt med levnedsmidler.
Anvendes i en koncentration fra 2 til 10 % dvs blandes fra 1 til 50 og op til 1 til 10.
AK 19 MultiRens kan før fortynding med vand også blandes med petroleum eller terpentin for at
opnå større solvent power til brug ved meget fedtede emner/ motordele / overflader.
Emballage: 200 Liter tromle og 25 liter dunk og andre emballager efter aftale/ forudbestilling.
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Kemiske egenskaber:
Indhold
Skumningstendens
Anbefalet fortynder
Arbejdsblanding:
Arbejdstemperatur
Bionedbrydelig Ja
Fosfatfri
pH, ved anv. konc.
Sikkerhedsforskrifter
Sikkerhedsudstyr
Førstehjælp

e-mail mail@reinhardoil.dk

Syntetiske anioniske overflade aktive stoffer, silikat og vand-blandbart opløsningsmiddel
Svært skummende
Vand
1 del AK 19 til enten 1, 10 eller 30 dele vand, afhængig af opgave
Dvs fra 50% ned til 3,3 % i vand
4 – 60 °C
Ja
10,5

Metfin AK 19 er moderat alkalisk.

Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning.
Gummihandsker + Beskyttelsesbriller
Beskyttelses påklædning (forklæde el.lign.)
Øjne og hud; skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter, fjern forurenet tøj
Ved indtagelse, drik først rigeligt vand, og derefter fortyndet eddike, citronsaft
eller anden citrussaft. Kontakt læge.
For øjne, søg øjeblikkelig lægehjælp.
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